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Mapa–na capa de trás
Marrocos é um pais na parte norteoeste 

do continente de África entre Algeria e 
Mauritania para o Sul. A fronteira no lado 
norte-oeste é o Oceano Atlántico e o Mar 
Mediterraneo (Grande) O Deserto Sahara 
cobre muito de Marrocos.

Os árabes muçulmanos conquistaram 
Marrocos aforça mais de 1.300 anos 
atrás. Agora, ser Marroquino é ser 
Muçulmano. Os muçulmanos adoram um 

deus chamado Alá. Dizem que Alá tinha muitos profetas, mas o 
maior era Maomé. Um muçulmano muitas vezes diz, “Não há 
nenhum deus além de Alá, e Maomé é o profeta dêle”.

Os muçulmanos se ajoelham em oração ao Alá. Eles 
oram em frente dos sepúlcros dos líderes que vieram depois 
de Maomé, crendo que são santos, e tem o poder de curar. Os 
muçulmanos se ajoelham e oram cinco vezes cada vinte quatro 
horas. Não se esquecem de orar, porque a chamada para orar 
é anunciada no altovolante do ponto mais alto do Mesquita (o 
prédio onde os Muçulmanos adoram).

Os marrocos precisam de ouvir a Palavra de Deus. Eles tem 
que ouvir do Deus verdadeiro e vivo e do Seu filho, o Senhor 
Jesus Cristo. Quem vai lhes contar?

Numa vila, onde as montanhas RIF se levantam mais altas 
do que a cidade, encontramos um menino muçulmano chamado, 
HAMID, e agora a nossa aventura começa.

Mostre a Ilustração 1
Hamid só tinha onze anos, mas sabia 

bem cuidar da criação, os bodes. Não já 
tinha feito isto por dois anos, e, ainda mais, 
depois que o pai morreu a sua mãe tinha se 
casado com o vil padrasto de Hamid?

Enquanto o Hamid estava sentado e 
cuidando da sua criação, ele pensava dos 
dias que o seu pai estava vivo. Tudo tinha 

sido tão feliz naquela época. Agora, sabia que o seu padrasto 
o odiava, e pior ainda, seu padrasto odiava sua irmãzinha tão 
doce.

Hamid podia agüentar os acoites, só se a sua irmãzinha 
Kinza fosse tratada melhor. Sabia que a sua mãe estava muito 
infeliz. Achava que tinha de haver com alguma coisa com 
Kinza. Seu coração jovem doia ver a sua mãe tão triste.

E para fazer as coisas pior ainda, o seu padrasto tinha outra 
esposa. Ela era muito velha e horrível, e ela odiava a mãe de 
Hamid e os seus filhos. Talvez é porque ela não tenha filhos dela 
mesma, o Hamid razoava.

Duas das cabras se aproveitaram da destraisão de Hamid e 
correram para uma plantação de trigo. Eles pularam em toda 
direção, berrando alegremente enquanto pulavam altos no ar. 
Finalmente, Hamid notou. Ele correu para buscá-las de volta.

Mostre a Ilustração 2
Foi então que o Hamid viu um dos 

seus amigos correndo para chegar a ele. A 
roupa trapada do menino parecia não podia 
acompanhar o. Há algo errado, pensou 
Hamid. Assim que o menino chegou para 
o ouvir, Hamid gritou: “O que foi? Está 
trazendo notícias más?”

“Não, não,” o menino ofegou. “É só 
que a sua mãe lhe quer já, já. Ela quer que 

você vá depressa e se encontrar com ela ao poço. Ela quer que 
eu cuido do rebanho para você.”

Hamid entregou a vara grande que usava para manter ordem 
no rebanho. Sem nenhuma palavra, Hamid se virou e bem 
depressa correu no caminho difícil que ia do vale até a sua casa 
e o poço ao lado da montanha.

Enquanto estava subindo, Hamid pensou acerca da sua mãe 
e como ela parecia tão preocupada por muito tempo. Tinha 
certeza que a tristeza dela tinha de haver com a sua irmãzinha 
Kinza. Notou como ela fazia tudo para Kinza ficar longe da 
vista do seu marido e a esposa velha. Hamid continuou correndo 
mais depressa ainda.
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Capítulo 1

Glossaria
Objectivo: Ensinar que há um só e verdadeiro Deu e o único meio de adorar O é pelo Senhor Jesus Cristo

Ala o nome do deus deles Mesquita Prédio onde adoravam
Maomé Fundador de Islam Paraíso onde eles vão depois da morte
Qur’an Escrituras Islamica Kafir o descrente de Islam
Maometano crente em Maomé muezin Aquele que chamava a hora de oração


